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  226-والنور الھدى سلسلة
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  ) 00:12:34. (  المھدي وخروج الس<م عليه عيسى نزول وشلتوت رضا رشيد إنكار على الرد - 3

  ) 00:42:14(  ؟ تقول فماذا ضعيفة المھدي أحاديث إن يقول خلدون ابن - 4

 ) 00:46:14(  ؟. ذلك على يترتب وماذا ؟" . صحيح حسن الحديث ھذا"  وبين"  حسن الحديث ھذا" بين فرق من ھل - 5
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

اجلس هنا ، واآلخر هنا ، وليكن أحدكم قريبا مين ويرد عليه أحدمها حفظك اهللا بالسنة يا شيخنا  ... :الشيخ 

 أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونشرا للدعوة ؛ ويرد عليه الشيخ  بكلمة آمني وبدعواتكم الطيبة إن شاء اهللا ، أسأل اهللا

  .الصحيحة دعوة الكتاب والسنة الصحيحة وأن يزيدنا معكم توفيقا 

  .اللهم آمني  :السائل 

  كيف حالك عساك خبري ، أال تزال يف املسجد وتؤم الناس إن شاء اهللا ؟  :الشيخ 

  .نعم ، نفعنا اهللا بك  :الشيخ 

  .اهللا يبارك فيك  :السائل 

  .لكنه ينوي السفر أيضا إىل مصر : آخر سائل 

  خري ، خري ؛ أقول خريا ملاذا ؟ :الشيخ 

انتهى عقده من ها هنا وطلبوا من األزهر أعين اجلامعة األردنية هنا طلبت جتديد عقده من أجل تعليم  :السائل 

  .د وهو يكمل لك القصة الناس علم القرآن والتجويد والتالوة ، وأرسلوا ذلك إىل شيخ األزهر مباشرة فجاء الر 

  .هم حريصون عليه ليفيد الطالب هناك فقالوا له ال ، البد أن يأيت : سائل آخر 

  .هذا يدل على عزة نفسه  :الشيخ 



  .نعم هذه عزة : سائل آخر 

  .أيوه يا شيخ  :الشيخ 

  .أرجوا اهللا أن يوفقنا بفضل دعواك يا شيخ  :السائل 

  .ن ييسر لك اخلري حيثما توجهت وينفع الناس بك اللهم آمني ، نسأل اهللا أ :الشيخ 

  .اللهم آمني يا رب العاملني  :السائل 

حنن اليوم يا مشايخ مصابون يف نشئ جديد ، صحيح أنه بيحب أن ينطلق على الكتاب والسنة لكنهم  :الشيخ 

الكلمة بالكتاب والسنة ما ال يقدرون العلم حق قدره ، ويتومهون أن أحدهم يستطيع أن يصبح عاملا ، عاملا مبعىن 

بني عشية وضحاها ، يتومهون األمر هكذا ؛ مث يصابون بكثري من العجب والغرور وحبب الظهور ، وقدميا قال 

، ولذلك يتكلم بعضهم مبا قام يف نفسه متومها أنه "حب الظهور يقطع الظهور " : بعض احلكماء كما تعلمون 

هذا اال املدعى أنه علم وهو يف احلقيقة جهل ، ردا لبعض العقائد  هو العلم بعينه ، وكثريا ما ينطلقون يف

وداوين باليت  " املنحرفة عن الكتاب والسنة ؛ ولكن تكون النتيجة أنه أو أم يعاجلون األمر على طريقة أيب نواس 

  . "كانت هي الداء 

ريق يف رد عقيدة اجلرب اليت نشأت عند فمثال هذه املسألة اليت رددنا عليه فيها هم يزعمون أن الط ... :الشيخ 

اجلربية من غلوهم يف اإلميان بالقضاء والقدر وفهمهما أو فهمهم هلذه العقيدة فهما خاطئا ، استلزموا من هذه 

ألقاه يف اليم مكتوفا مث قال له إياك " العقيدة اجلرب ، فقالوا بالزمه ـ يف زعمهم ـ أنه كما جاء يف بعض أشعارهم 

، هذا يصور عقيدة اجلربية ؛ فمن أين جاءت اجلربية ؟ من اإلميان بالقضاء والقدر مع الفهم "تل باملاء إياك أن تب

اخلاطئ ، مع الفهم اخلاطئ ؛ فعاجل هذا اخلطأ الفريق اآلخر وهو املعتزلة ، قالوا ال سبيل لنا إىل إبطال اجلرب إال 

؛ كالمها على طريف نقيض ، وكالمها على مذهب أيب نواس  مبا اتكئوا عليه من اإلميان ، وهو القدر ؛ إذا ال قدر

وأنا أرى أن كثريا من العقائد يساء فهمها فتعاجل على هذا املذهب املنحرف عن  "وداوين باليت كانت هي الداء " 

صة احلق ، وقد يقع يف مثل هذا كثري من كبار العلماء املشهورين ، وعذرهم يف ذلك إساءة العامة ورمبا بعض اخلا

معهم يف العقيدة الصحيحة فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة ؛ الشك أنكم تعلمون أنه من العقائد 

الصحيحة اليت توارثها اخللف عن السلف اإلميان بنزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان ، ويقرتن معه اإلميان 

  .خبروج املهدي 

اجلت املعتزلة اجلرب معاجلة سيئة ، وذلك ملا مل يستطيعوا أن يفهموا نعود إىل أصل املسألة القدر ، فكيف ع ...

القدر اإلهلي فهما ال يستوجب اجلرب بل هم شاركوا اجلربيني يف فهمهم للقدر ؛ ألنه يستلزم اجلرب واجلرب باطل وما 



رب إال بنسف عقيدة القدر ، لزم منه باطل فهو باطل ؛ وإذا مل جيدوا  وسيلة أعين بطبيعة احلال املتعتزلة حملاربة اجل

وهم بالشك ما يستطيعون وإن كانوا ضالال فهم مؤمنون بكتاب اهللا عزوجل ، فهم ال يستطيعون أن ينكروا 

القدر كلفظ مذكور يف القرآن الكرمي يف غري ما آية ، ال يستطيعون أن ينكروا ذلك وإال خرجوا من الدين ؛ 

ن احنرفوا عن الكتاب والسنة أم يؤمنون بألفاظ الكتاب وال يؤمنون لكنهم ـ وهكذا شأن كل الفرق الضالة الذي

مبعانيها ـ فهم آمنوا بالقدر ولكنهم تأولوا القدر مبا يساوي العلم كما فعلوا يف كثري من اآليات املتعلقة بالصفات 

مثل قول رب العاملني  اإلهلية ، مثال هم ينكرون أن يكون اهللا تبارك وتعاىل له صفة السمع والبصر ، وهم يعلمون

، فهم ال يستطيعون أن ينكروا هاتني الصفتني أنه ))ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ((  ...آية التنزيه 

مسيع وبصري إال بالطريقة ذاا اليت أنكروا فيها القدر أال وهو التأويل بل هو التعطيل ، فقالوا السميع البصري يعين 

ر مبعىن أيش ؟ العلم مع أنه كما ال خيفاكم العلم صفة ذاتية ؛ أما التقدير اإلهلي فصفة العليم ؛ فكذلك أولوا القد

فعل ، من صفات األفعال ؛ فهم خلطوا بني هذه الصفة الذاتية وبني الصفة العلمية ؛ ملاذا هذا اخللط ؟ ليضربوا 

هذا املثل معروف  "روا حتت املزراب كانوا حتت املطر فصا" اجلرب ؛ ولكن أصام كما يقول املثل يف بعض البالد 

  .عندكم ؟ 

  .نعم بالذات :السائل 

ما هكذا يا سعد *** هذا هو ، والشاعر العريب القدمي كما تعلمون يقول  أوردها سعد وسعد مشتمل   :الشيخ 

 عليه تورد اإلبل  فيجب اجلمع بني الصفات اإلهلية كلها واملشتقة من كتاب اهللا وأحاديث رسول اهللا صلى اهللا

وآله وسلم ، وال جيوز ضرب بعضها ببعض أو إنكار بعضها على حساب البعض ؛ وأحسن ما قال ابن القيم 

  رمحه اهللا يف هذه املناسبة

  قال الصحابة ليس بالتمويه *** العلم قال اهللا قال رسوله  "

  .بني الرسول وبني رأي فقيه *** ما العلم نصبك للخالف سفاهة  

  "حذرا من التعطيل والتشبيه  *** فات ونفيها كال وال جحد الص

وهذا هو املوقف العدل ال تعطيل وال تشبيه وإمنا هو اإلميان على ما أرد اهللا عزوجل ذه اآليات وأحاديث 

الرسول عليه السالم اليت تثبت الصفات اإلهلية ؛ الشاهد أعود إىل ما كنت انتهيت إليه أن كثريا من العلماء 

أن يعاجلوا بعض االحنرافات اليت أصابت اجلماهري قدميا وحديثا إمنا يعاجلون باحنراف مثله أو حينما يريدون 

  .بأخطر منه ، وضربت على ذلك مثال عقيدة نزول عيسى عليه السالم 

  



أنا أذكر جيدا أنين حينما نشأت يف طلب العلم أنين انتفعت بالسيد رشيد رضا ومبجلته املنار  ... :الشيخ 

فاعا كثريا ، بل أعتقد أنه مل يكن املفتاح الذي فتح يل طريقة السلف إال هذه الة ، أي نعم ؛ لكن خاصة انت

وجدته يف كثري فيما بعد من مقاتله أنه احنرف يف قليل أو كثري من ما جاءت به السنة ، والسبب يف ذلك أنه كان 

يسمون أنفسهم باألمحديني ، غالم أمحد القادياين ؛ ابتلي مبن يسمون بالقاديانية ؛ تعرفوم ؟ القاديانية الذين 

فهم معروفون عند أهل السنة بالقاديانية وهم يفرون من هذه النسبة إىل النسبة األمحدية ، فهم يقولون حنن 

أمحديون ، وهلم هدف خبيث من فرار من تلك النسبة إىل هذه ؛ ألن النسبة األوىل إمنا هي نسبة إىل البلدة اليت 

ها نبيهم الكذاب مريزا غالم أمحد القادياين وهي قاديان ، وينتسبون إىل أمحد ألن مريزا غالم أمحد خرج من

القادياين ؛ ليس امسه أمحد وإمنا هو غالم أمحد ؛ وهذا أسلوب يف اللغة اهلندية تفسريه خادم أمحد ؛ فهو ليس 

والسالم ؛ واألعاجم هلم مثل هذه النسبات  أمحد وإمنا هو خادم أمحد ؛ واملقصود بأمحد هو نبينا عليه الصالة

افتخارا بانتسام للرسول عليه الصالة والسالم ؛ فغالم أمحد هكذا عرف الرجل ولكنه ملا ادعى املهدوية مث ادعى 

(( : النبوة ومحل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه مثل قوله تعاىل 

  من هذا أمحد ؟  ))ي من بعدي اسمه أحمد ومبشرا برسول يأت

  .هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وآهل وسلم : سائل آخر 

ال ، هو أمحدهم ، هكذا ؛  وبناء على ذلك حىت يصح له جر هذه اآلية ومحلها على ذاته غري امسه يف  :الشيخ 

دمشق سنني طويلة ، فهو كان يكتب مؤلفاته ، أنا هذا درسته شخصيا ألين ابتليت مبجادلة القاديانية هناك يف 

أي خادم أمحد بن عبد اهللا بن عبد املطلب ، فحذف مريزا غالم أمحد وقال  "مريزا غالم أمحد " امسه يف مؤلفاته 

أمحد ، أي امسه أمحد لكي يضلل الناس بأن هذه اآلية تعنيين أنا وأنا امسي أمحد ؛ أما حممد النيب املبعوث رمحة 

د وليس امسه أمحد ؛ هكذا أوهم املغررين به أي نعم ؛ ولذلك فهو إمتاما إلضالل شيخه هلم للعاملني امسه حمم

يضلون العامل بأم أمحديون ، ليسوا منتسبني ألمحد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد املطلب وإمنا ألمحد الدجال 

معلوم من الدين بالضرورة ، يؤمنون الكذاب ؛ هؤالء كاملعتزلة بل وأشد إغراقا يف الضالل ؛ ألم ينكرون ما هو 

بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معىن ؛ وال خيفى على أهل العلم أن اللفظ يف كل الكالم فضال عن الكالم 

اإلهلي ليس مقصودا بذاته وإمنا هو وسيلة للمعاين ، وكما يقال األلفاظ قوالب املعاين ؛ فما هي الفائدة إذا آمن 

ار عليها ، واستخرج هلا من ضالله معىن ال صلة هلذا املعىن باللفظ القرآن ؛ هكذا كل مؤمن ما بآية ما مث لف ود

الفرق الضالة شأم مع القرآن الذين مل يعلنوا اخلروج عن اإلسالم وإمنا ال يزالون يدعون أم مسلمون ونؤمن 

لكنهم حيرفون الكلم من بعض بالقرآن ؛ القاديانيون هكذا مثاهلم يؤمنون بألفاظ القرآن يف كثري من نصوصه و 



مواضعه كما حكى ربنا يف ذلك يف القرآن الكرمي عن اليهود ، هم يعتقدون مثال بأن باب النبوة مفتوح على 

 ))ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين (( : حممد عليه الصالة والسالم على الرغم مثل قوله تبارك وتعاىل يف القرآن 

لكنهم ينكرون كما أنكر املعتزلة القدر وأنكروا الصفات اإلهلية وحنو ذلك ؛ فهم  هم ال ينكرون أنه خامت النبيني

طيب هذا موقفهم من  ...يقولون خامت النبيني ليس معناه آخرهم وإمنا خامت النبيني كاخلامت يف األصبع ، فهو زينة 

ة والسالم ؟ ما استطاعوا تأويله القرآن ؛ ما هو موقفهم من األحاديث املتواترة بأنه ال نيب بعد حممد عليه الصال

حرفوه كما حرفوا القرآن ، وما مل يستطيعوه نسفوه نسفا ، فقالوا هذا خمالف للقرآن ؛ من أشهر األحاديث اليت 

تثبت أن ال نيب بعده عليه السالم حديث خماطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعلي حينما سافر إىل تبوك غازيا 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال نبي ( : وبكى علي فآنسه عليه السالم بقوله وترك عليا يف املدينة 

، قالوا هذا احلديث صحيح لكن ما فهمتموه جيدا ، ال نيب بعدي أي معي ؛ أما بعدي يعين بعد وفاته )بعدي 

  .هذا مثال كيف حيرفون الكلم من بعض مواضعه  ...فيه نيب ، 

  .هذا ذكاء  :السائل 

ذكاء لكن ذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا ؛ ولذلك حكى ربنا عزوجل يف القرآن الكرمي عن الكفار  :شيخ ال

  .لذلك الذكاء شيء والعقل شيء  ))قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (( واملشركني 

  

السيد رشيد رضا وأنين استفدت منه عفوا أنا جعلت االستطراد طويال جدا يعين كنت أتكلم عن  ... :الشيخ 

لكن رأيت منه بعض االحنرافات ، منها بسبب رده على القاديانية والقاديانيون يدعون من دعاويهم الباطلة أن 

لينزلن فيكم ( مريزا غالم أمحد القادياين هو عيسى املبشر به يف األحاديث وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة 

ليس املقصود عيسى وإمنا ملضاف حمذوف تقديره مثيل عيسى ؛ لف ودوران ؛  ،)عيسى بن مريم حكما عدال 

من هو هذا املثيل ؟ مريزا غالم أمحد القادياين ؛ فالسيد رشيد رضا رمحه اهللا كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم 

من أجل  احلجة عليهم حجة دامغة قاهرة إال بالتشكيك يف أحاديث نزول عيسى عليه السالم ، عشان إيش ؟

  :أن خيلص اجلمهور املتأثر بالقاديانية ، فال عيسى وال مهدي ؛ كذلك قلنا بالنسبة ملعرفته وعلمه 

  . "ما هكذا يا سعد تورد اإلبل ***  أوردها سعد وسعد مشتمل " 

ي وأنا كتبت يف بعض ما كتبت من املؤلفات والكتب إن السبيل يف كل هذه األمثلة وسواها ليس هو التأويل الذ

هو أخو التعطيل وإمنا هو فهم النصوص فهما جيدا كمسلمني حىت ال يقعوا يف احنراف سليب أو إجيايب ؛ نعود إىل 

مسألة القدر وهي مشكلة املشاكل يف الواقع من يوم ولدت املعتزلة إىل اليوم ؛ املعتزلة يقولون إذا قلنا إن اهللا 



لشر فهذا معناه أنه جمبور ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا ؛ إذا ما عزوجل قدر على اإلنسان اإلميان والكفر واخلري وا

املخرج عندهم ؟ ال قدر ، إذا ماذا نقول يف اآليات اليت أثبتت القدر ؟ نؤوهلا باملعىن الذي مسعته ، العلم ، آه ؛ 

إلهلي وبني أكثر لكن ما استفادوا شيئا من هذا اإلنكار ؛ ألنه ال فرق بني كل املؤمنني الذين يؤمنون بالعلم ا

املؤمنني أيضا بالقدر اإلهلي من حيث املشكلة اليت أوردها املعتزلة ، ال فرق بني العقيدتني ، عقيدة اإلميان بالعلم 

اإلهلي األزيل واإلميان بالقدر اإلهلي ال فرق من حيث املشكلة ؛ ما هي املشكلة ؟ قالوا إذا قلنا إن اهللا قدر وكتب 

ري والشر لزم منه اجلرب ، كذلك نقول حنن الشك والريب عند كل املؤمنني بالقدر اإلهلي أنه اإلميان والكفر ، واخل

وفق العلم اإلهلي ، كذلك الكتابة اإلهلية على مراحلها املتعددة كما شرح ذلك اإلمام ابن القيم يف كتابه العظيم 

ت ؛ فهناك مراحل للكتابة ، كل هذا  نعم أحسن "شفاء الغليل " املسمى إيش ؟ باحلكمة والقدر والتعليل نعم 

الكتابة األوىل و األخرية اليت والولد يف بطن أمه ، طبعا بطبيعة احلال على وفق العلم اإلهلي ؛ فإذا اإلشكال الذي 

أوردوه ال يزال قائما مبعىن حذفنا اآلن من أذهاننا ما حذفوه هم من عقائدهم وهو القدر اإلهلي ؛ طوينا عنه 

كذلك الكتابة اإلهلية وأن نتفق معهم هناك العلم ، أو هم يتفقون معنا ؛ طيب سبق يف العلم   صفحة مؤقتة ،

اإلهلي أن فالنا سيكفر ؛ هل ميكن أن يتغري العلم اإلهلي ؟ طبعا ال ؛ طيب الكتابة اإلهلي يتغري ؟ ال ، القدر 

ا جيب اإلميان بكل ما جاء من العلم اإلهلي يتغري ؟ ال ؛ فما الذي استفدمتوه من قولكم ال قدر ؟ واضح ؟ إذ

  .والكتابة والقدر وتأويل ذلك مبا يتفق مع األدلة األخرى 

أي نعم يا سيدي كنا وصل بنا احلديث إىل املعتزلة ، أيوه فما استفادوا شيئا من انكارهم القدر حبجة أنه إذا كان 

إلهلي يتغري ؟ سيكون اجلواب العلم اإلهلي ما القدر ال يتغري ؛ فإذا صار املكلف جمبورا ؛ نقول هلم هل العلم ا

يتغري ، فسيكون جوام أنه ال يتغري ؛ إذا هل سبق يف العلم اإلهلي أن فالن سعيد فالن شقي ؟ فمن قوهلم أنه 

أحاط بكل شيء علما، إذا ال يتغري ؛ فما جوابكم عن العلم اإلهلي الذي ال يتغري فهو جوابنا عن القدر اإلهلي 

تغري ؛ هذا كما ال خيفاكم جواب جديل لكنه حق ؛ لكن عندي جواب آخر ، ما سبق يف العلم اإلهلي الذي ال ي

أو يف القدر اإلهلي هو بالشك يوافق ما سيقع ، ال خيتلف قيد شعرة ؛ وإذا كان األمر كذلك فنحن نرد على كل 

عود على اجلربية بتفصيل ال حيتاجه املعتزلة من الفريقني املعتزلة وخصومهم اجلربية اجلواب يشمل الفريقني معا ، مث ن

؛ إم معنا يف أن العلم اإلهلي يعرف الوقائع على حقائقها اجللية ، وحنن نعلم من واقع املكلفني أن أعماهلم 

وحيام فيها ما هم خمتارون ضرورة وما هم جمبورون أيضا ؛ نبدأ بعمل القلب ، عمل القلب جمبورون فيه ألنه من 

الذي ليس للبشر فيه خرية ، ولذلك إذا شاء اهللا عزوجل عّطل هذه احلركة بإماتة صاحبها ؛ كذلك  خلق اهللا

(( : نقول يف كون زيد من الناس طويل آخر قصري بدين حنيف و و إىل آخر ما هنالك ، هنا يصدق قوله تعاىل 



لكن هناك أمور أخرى تتعلق  ))وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون 

ذا اإلنسان ابور من هذه الزاوية ، هناك أمور أخرى تصدر منه باختياره ؛ اآلن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا 

تتكلمون أيضا معنا ، هل أنتم يا معشر املعتزلة ، طبعا اجلربية هلم خطاب آخر قلنا آنفا ، أنتم معشر املعتزلة 

ن يف هذا الكالم خمتارون أم جمربون ؟ سيكون من قوهلم خمتارون ؛ طيب يف احلالة األوىل أو تقولون إننا حنن اآل

األمثلة األخرى خمتارون أم جمبورون ، يعين يف كون حركات القلب وكون إنسان طويل وآخر قصري وأبيض وأسود 

ا هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق يف وأمسر إىل آخره ، خمتارون أم جمبورون ؟ ال يستطيعوا أن يقولوا خمتارون ؛ إذ

علم اهللا عزوجل ، سبق يف علم اهللا عزوجل ، العلم يشملها الصورتني ؛ ننزل اآلن إىل ما أنكرمت من القدر ، 

القدر يشملهما أيضا ألننا قلنا إن القدر اإلهلي وفق العلم اإلهلي فما يف اختالف بينهما من حيث أنه يكتشف 

يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه ؛ فمن هذه احليثية القدر مطابق للعلم اإلهلي ؛ إذا الواقع على حقيقته ، 

أين اإلشكال إذا كان ما قدره اهللا من القسم األول فأنا ال أسئل عنه ؛ ألين ال إرادة يل ، كون واحد أسود فاحم 

 ماذا خلق الذين من دونه ؛ لكن أنا إذا قد يعري األبيض بسواد بشرته مثال لكن ال يعري ألن هذا خلق اهللا فأروين

احنرفت أو شتمت أعري ملاذا ؟ ألنه من القسم اآلخر يف إرادته ؛ فإذا ما هو اإلشكال يف انكاركم القدر والقدر 

يكتشف الواقع بقسميه ؛ حنن آنفا ضربنا القسم األول ألنه واضح ال جدل فيه إطالقا وهو مفهوم لدى اجلميع ؛ 

يف أعمالنا حنن اليت تصدر من جوارحنا ، إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله ؛ هذا قتل  اآلن نضرب مثال

خطأ ، لكن بفعل أيش ؟ اإلنسان مش بفعل اإلهلي مباشرة كما هو القسم األول ؛ هذا سبق يف العلم اإلهلي 

ألنه قتله خطأ ؛ طيب كذلك  هذا العمل أم ال ؟ بلى ؛ ولذلك كان من العدل اإلهلي أنه لن يواخذه يف اآلخرة ؛

حنن نقول حنن املؤمنني بالقدر اإلهلي القدر اإلهلي سجل علي هذا اخلطأ ، هذا القتل خطئا ولذلك ما يؤاخذين ؛ 

لكن إنسان آخر ويف ليلة ال قمر فيها رصد خصما له وهيأ لقتله فرماه ببندقية أو طعنه خبنجره هل يستوي هذا 

، هذا متعمد وكما يقولون  يف القضاء اليوم عن سابق تصميم وإصرار ، كالمها  وذاك ؟ ال يستويان مثال ، آه

الصورتان سبقتا يف العلم اإلهلي بالشك ألنه أحاط بكل شيء علما ؛ فما املانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم 

ا ال مؤاخذة وإن كان اإلهلي سجل يف اللوح احملفوظ فكان قدرا ؟ القدر إذا حييط بالواقع على حقيقته إن كان جرب 

اختيارا فهنا مؤاخذة ؛ فلماذا ختشون من القول بالقدر ؛ واضح هذا اجلواب ؟ هذا اجلواب ملزم باإلميان بالقدر ،  

كذلك اجلواب األول لكن ذاك جواب جديل وهذا مؤكد لذاك اجلواب ؛ على هذا جيب أن تعاجل كل العقائد 

عليه السالم ، أشكل األمر على السيد رشيد رضا رمحه اهللا ، ومنه اإلسالمية الصحيحة منها قضية نزول عيسى 

استقينا حنن هذا املنهج السلفي واحلديثي ، وأشكل على كثري من علماء األزهر كشلتوت وأمثاله أنكروا عقيدة 



محد القادياين نزول عيسى عليه السالم بآخر الزمان ملاذا ؟ قالوا ألن كثريا من الناس ادعوا العيسوية ، وهذا غالم أ

، كثري منهم ادعوا املهدوية وجاركم هناك يف السودان املهدوي هذا معروف ويف التاريخ اإلسالمي كثري ممن ادعى 

العيسوية وادعى املهدوية ؛ إذا سدا لباب هذه الدعوات الباطلة نريح الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السالم 

طأ مثله وشر منه ؛ أنا قلت يف بعض ما كتبت ردا على هؤالء ، أنا وخروج املهدي ؛ هذا خطأ ومعاجلة اخلطأ خب

أخشى ما أخشى أن يأيت يوم يعاجل فيه بعضهم اإلهلية فينكرها ؛ ألن الفراعنة ما انتهوا بعد ؛ فبعضهم يدعي 

اجلة اإللوهية ؛ فلنريح الناس من هذه الدعوة وهي أبطل الباطل ننهي األلوهية وانتهت املشكلة ؛ هل هذا مع

صحيحة ؟ حنن نقول أخريا نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن ا السلف فتبعهم اخللف على هدى من رم ؛ 

لكن ليس يف هذه األحاديث وال يف أحاديث املهدي عليهما السالم أن على املسلمني أن ال يعملوا إلسالمهم 

كلها ما يشعر هلذا الفهم اخلاطئ الذي   ولعزة دينهم حىت ينزل عيسى وخيرج املهدي ، ال يوجد يف هذه األحاديث

وقع يف بعض املسلمني ؛ ولذلك أنكر بعض املصلحني هذه األحاديث من أجل إزالة العثرة بزعمهم من طريق 

عامة املسلمني ما يف فائدة ما يف فائدة ال ينزل عيسى وخيرج املهدي ؛ هذا فهم خطأ كما فهم اجلربيون من 

أنكروا اجلرب وأنكروا معهم القدر ؛ مادام ال يوجد يف األحاديث الصحيحة اليت نزلت  القدر وهو ومعهم املعتزلة مث

يف عيسى عليه السالم ويف خروج املهدي ما يشعرنا بالتواكل على جميئهما ، إذا جيب علينا أن نعمل ألن عيسى 

هم اليوم أنا أقول هذا  إن نزل وجد األرض مهيئة لقائد يقودهم ، وإذا نزل عيسى عليه السالم واملسلمون كما

الكالم مؤمنا به سوف ال يستطيع عيسى أن جيمع املسلمني يف حلظة يف يوم وليلة جيمع املسلمني الصاحلني منهم 

بطبيعة احلال حول قيادته ؛ ألنه سوف ال يكون يف اعتقادي أحزم وأقدر على مجع قلوب الناس حوله من نبينا 

بث يف قومه عشرين سنة حىت استطاع أن أوجد هذه النواه اليت غذاها اهللا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو ل

عزوجل يف قوته وعلمه مث امتددت ظالهلا كما تعلمون يف التاريخ اإلسالمي ؛ فإذا عيسى عليه السالم جيب أن ال 

أا حتض املسلمني نتصور أنه ينزل إال واألرض قد هيئت له لقبوله ؛ إذا ينبغي أن نفهم أحاديث النزول واخلروج ب

على العمل إلعادة اإلسالم إىل جمده الغابر ، ال أن ينتظروا عيسى واملهدي ليعيد هلم اد الغابر ، إذا آمنا هكذا 

فما املشكلة من أحاديث عيسى وخروج املهدي ؟ ال إشكال أبدا ، دائما املشاكل تأيت من سوء فهم النصوص ، 

ول عيسى عليه السالم يف العامل اإلسالمي من حيث أم أساءوا فهم بعض وهذه احلقيقة نقطة مهمة جدا يف نز 

النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى ؛ ونسأل اهللا عزوجل أن يوفقنا مجيعا وإياكم للفهم الصحيح عن اهللا 

  .ورسوله 

  كلها ؟أوال ابن خلدون يتكلم عن أحاديث املهدي ، ما رأيكم بأحاديث املهدي بقول إا ضعيفة   :السائل 



أوال ال خيفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم يف التاريخ وليس عاملا باحلديث ، وما أردت أن أقول  :الشيخ 

ليس متخصصا يف احلديث  بل هو ليس عاملا يف احلديث ؛ مث من قرأ كتابته يف تارخيه أو يف مقدمة تارخيه حول 

صحة هلذا البعض ، ولذلك فيخطئ كثريا من الكتاب أحاديث املهدي جيد هناك يف بعض األحاديث اعرتافا بال

حممود هذا ، خيطئ كثريا كهذا الشيخ حني يعزو  ...الذين كتبوا يف هذه القضية ومنهم شيخ قطر إذا مسعتم به ؟ 

إىل ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث املهدي ، هذا خطأ ليس فقط على احلديث النبوي بل وخطأ آخر على 

مث علم احلديث يف الواقع فيه دقائق هي اليت صرفت كثريا من العلماء عن االشتغال باحلديث  ابن خلدون املؤرخ ؛

؛ ألنه يتطلب جهدا ودأبا قد ال يستطيعه أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل ، أضرب لك مثال بني 

سع جدا ، الذي يكتب مقالة عامل يكتب حبثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية ، كم الفرق بينهما ؟ الفرق شا

أدبية األفكار املخزونة يف خمه وفكره يسيل ا قلمه ما حيتاج إىل أن يراجع هذه الكتب يلي بسموها بعض الناس 

ظلما الكتب الصفراء هذه ، ال حيتاج ، بينما الذي يريد أن يكتب وحيرر مقالة علمية خاصة يف آخر الزمان 

وليس يف صدورهم هؤالء حباجة إىل أن يراجعوا على األقل يتثبتوا ؛ أما ذاك الذين علمهم كأمثالنا يف سطورهم 

الكاتب فهو ال حيتاج إىل مراجعة يكتب يشحرب كما يقولون عندنا يف الشام بالقلم األسود ، النسبة اليت ذكرا 

 حيتاج إىل صرب بني الكاتب العامل والكاتب األديب هي النسبة بني العامل احملدث املتخصص باحلديث والعامل

ومراجعات كثرية وكثرية جدا ؛ ملاذا ؟ ألن كثريا من األحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء احلديث 

صحيح لغريه حسن لغريه ؛ أحد العلماء كالرتمذي مثال إذا قال يف حديث ما  حديث حسن  وهذا من الغرائب 

احملدثني ، إذا قال الرتمذي يف حديث حسن يعين إسناده  واللطائف اليت ال ينتبه هلا أكثر العلماء بل وكثري من

ضعيف ؛ أمسعتم ذا ؟ إذا قال يف حديث ما حديث حسن يعين أن إسناده ضعيف ؛ أنا بقول إذا قال يف 

حديث ما حديث حسن يعين اسناده ضعيف أي ما نقفز قفزة الغزالن بارك اهللا فيك ، يعين ليس بصحيح يعين 

يعين مش ليس بصحيح ؛ إذا قال الرتمذي يف حديث ما حديث حسن يعين هذا  أن إسناده غري حسن ،

احلديث الذي حسنه الرتمذي ، إسناده ضعيف ، كيف هذا ؟ هذا اصطالح ، على خالف ما إذا قال يف 

حديث آخر حديث حسن غريب ، فإمنا يعين حديث حسن إسناده ؛ كلمة غريب حددت املراد من قوله حسن 

ذه الكلمة حسن عن لفظة غريب فهو يعين حسن متنه ضعيف إسناده ؛ من أين جاء هذا ؛ أما إذا عرى ه

التحسني ؟ من علمه أن هلذا املنت شواهد وطرق أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا اإلسناد ؛ إذا 

ول من أجل ذلك قال علماء احلديث إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فهل جيوز له أن يق

حديث ضعيف ؟ قالوا وقالوا ، قالوا ال جيوز ألنه قد يكون له إسناد آخر ؛ إما أن يكون هذا االسناد اآلخر 



حسنا لذاته أو صحيحا لذاته أو على األقل جيعل هذا احلديث الضعيف إسناده حسنا أو صحيحا لغريه ؛ 

ضعيف ، مث استثنوا فقالوا اللهم إال  ولذلك فال يستقل بالقول بأن هذا حديث ضعيف وإمنا يقول حديث إسناده

رجل عامل متمكن يف علم احلديث حميط ما شاء اهللا بطرق احلديث مث مل جيد هلذا احلديث إال هذا االسناد فلمثله 

  . ...فقط أن يقول هذا حديث ضعيف ، لصعوبة 

  عفوا للمقاطعة ، :السائل 

  .تفضل ما يف مقاطعة  :الشيخ 

رق بني أن نقول إن هذا احلديث حسن وبني أن نقول إن هذا احلديث حسن صحيح ؟  يعين ما هو الف :السائل 

  كما جاء يف الرتمذي وإال إيش يلي جاب كلمة حسن وأظن أن الرتمذي هو الذي جاء ذا االصطالحات ؟

  .االصطالح خاص بالرتمذي نعم  :الشيخ 

بنقول حسن وأن نقول هذا حديث  فعند ما نقول هذا حديث حسن بنقول حسن لذاك أو لذاته :السائل 

  حسن صحيح هل االثنني يف مرتبة ؟

األمر كما قلت بأن الرتمذي جاء ذا االصطالح ؛ لكن قبل أن نذكر ما قاله العلماء يف هذا  :الشيخ 

االصطالح جيب أن نذكر والذكرى تنفع املؤمنني التعبري الصحيح أن نقول إن هذا االصطالح أشاعه الرتمذي 

ء به ألنه مسبوق إليه ومسبوق إليه من إمامه البخاري صاحب الصحيح ، فهو يف كثري من كتبه غري وليس جا

الصحيح يقول يف بعض األحاديث حديث حسن صحيح ؛ لكن الذي أشاعه إمنا هو اإلمام الرتمذي ؛ ما الذي 

أن الرتمذي نفسه مل يعرب   األمر األول: يقصده ؟ أنا أجيب جبواب موجز هو رأيي ، اهللا أعلم ، ألمرين اثنني 

عن اصطالحه هذا الذي حكاه وأشاعه ؛ واألمر الثاين واألخري أن العلماء ما جاءوا جبواب شاف كاف يطمئن 

له النفس وينشرح له الصدر ، منهم من قال حسن معناه صحيح إسناده ، منهم من قال حسن يف نفس النتيجة 

به وصحيح إسناده خبالف ما إذا قال حديث صحيح فهو لكن املعىن خمتلف شوية ، حسن حكما أي عمل 

،  ...يشري إىل أن إسناده صحيح لكن مل يعمل به ؛ منهم من قال حسن بالنظر إىل سند يعين له اسنادان 

فاعتبار أحدمها حسن وباعتبار اآلخر صحيح ؛ فعلى هذا بنوا قالوا كما قال فيه الرتمذي يف حديث حسن 

صحيح ؛ ألنه إذا قال صحيح فيعين أن إسناده صحيح ؛ أما إذا قال حسن صحيح صحيح أقوى مما قال فيه 

فيعين له إسنادان ، أحدمها صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن ؛ فهو أصح مما قال فيه صحيح ؛ ألن 

الصحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن فهو أقوى ؛ لكن هذا انتقض بأن الرتمذي يف كثري من 

جيمع بني ثالث عبارات أو ثالث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب ، ومعىن غريب أنه ليس له إال األحيان 



إسناد واحد ، بينما هذا انتقض بالتأويل السابق الذكر ؛ منهم من قال أخريا حسن باعتبار نظر بعض األئمة يف 

ة الصحيح فهو حسن لوجهة نظر أحد الرواة فلم يرفع حديثه إىل مرتبة الصحيح ، وآخرون رفعوا حديثه إىل مرتب

بعض األئمة وصحيح لوجهة نظر أئمة آخرين ؛ وكل هذا وهذا وهذا الباحث ال يطمئن له ؛ ألنه يف كثري من 

األحيان ال جيد الدليل الذي جيعله يطمئن إليه وأحيانا كما رأيتم جيد الدليل مناقضا له هلذا التأويل ؛ هذا هو 

ا السؤال فغرضي كان من كالمي السابق أن علم احلديث حيتاج إىل جهود جبارة اجلواب الذي نعرفه بالنسبة هلذ

  .جدا 

  ...إىل معرفة ذا العلم ودأب  :السائل 

  .ودأب ودأب ، أيوه هو هذا ، هو هذا  :الشيخ 

هذا احلديث فيه رواية مسعت عمر بن اخلطاب على  )إنما األعمال بالنيات ( طيب سيادتك عرفت  :السائل 

رب ، كلمة على املنرب موجودة ، هذا علقمة بن وقاص هذا راوى احلديث وعلقمة بن وقاص هل يف رواية املن

األعمال ( للحديث مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب يقول إمنا 

  ؟ )بالنيات 

تحضر أا صحيحة اإلسناد خبالف احلديث فهو احلقيقة إن هذه الرواية هلا وجود بالشك ولكين ال أس :الشيخ 

صحيح بالشك وال ريب ويكفي يف صحته أنه أخرجه الشيخان وأن البخاري افتتح كتابه الصحيح ذا احلديث 

؛ أما هذه الزيادة فتحتاج يف احلقيقة إىل دراسة خاصة وحنن يف الواقع يعين منهجي يف ختريج األحاديث ينطلق يف 

ول أشعر حباجة للبحث يف زيادة ما أو يف حديث ما فأحبث عنه فأكتب اخلالصة إما يف الظرف األ: ظرفني 

السلسة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة ؛ والشيء اآلخر أنين قد أسأل عنه ، ويرتتب على اإلحابة عليه فائدة 

رض علي مثل هذا علمية هامة ؛ فحينئذ أنطلق وأحبث ألستطيع اجلواب بعد البحث واالجتهاد ؛ وألول مرة يع

  .إن شاء اهللا  ...السؤال وأرجوا أن أوفق للبحث عن هذه اجلملة 

  .جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  .وإياكم  :الشيخ 

حنن ضيعنا منك الوقت ولكننا سعدنا وهذه أسعد أوقات حيايت أن ألتقي بعلماء احلديث بالذات ألنه  :السائل 

  .القيامة  ورد أم يكونون هؤالء خلف األنبياء يوم

  ...هذا على ذمة الراوي ،  :الشيخ 

  ...ورثة األنبياء  :السائل 



  .ورثة األنبياء هذا صحيح فنسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من هؤالء  :الشيخ 

  ...على أن غريهم من العلماء سيكونون يف مجالة الناس ، فإن كانوا أتقى كان هلم أنوار أكثر  :السائل 

  .بال شك  :الشيخ 

  .وإن مل يكونوا أتقى فهم كبقية الناس  :سائل ال

  .نسأل اهللا أن جيعلنا من العلماء وأهل احلديث من ورثة الرسول عليه السالم إن شاء اهللا  :الشيخ 

  بالنسبة هلذا احلديث يلي على املنرب يعين فيه شيء هنا لفت انتباهي له ؟ :السائل 

  ...أنا أقول لك إيش  :الشيخ 

  ت أنه ما نقله إال عمر ؟عرف: سائل آخر 

  .ما دام عرفته تفضل  :الشيخ 

  .هو الصحابة مسعوه ما نقله إال عمر : سائل آخر 

هلذا االعرتاض ، االعرتاض ملا قاله على املنرب ملاذا كان احلديث غريبا ألن علقمة وحممد بن ابراهيم  :السائل 

هو صحيح من هذه اجلهة  إمنا كيف يكون قيل التيمي مث جاء حيىي بن سعيد الثالث هو الذي أشاعه ونشره 

  على املنرب وما نقله من الصحابة إال عمر ؟

هذا اإلشكال ال إشكال فيه ؛ ألن الغرابة كالصحة واحلسن والضعف ، هذه كلها أمور نسبية الذي  :الشيخ 

آخر ويقول هذا يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة ملا وصل إليه ، وقد يأيت 

حديث حسن ؛ ملاذا ؟ ألنه وجد له شاهد ، وقد يأيت ثالث فيقول هذا حديث صحيح ؛ ملاذا ؟ ألنه وجد له 

شواهد ؛ فكل صادق مبا يقول بالنسبة إليه وأشدهم توفيقا من أصاب احلقيقة ؛ فهنا جاء قوله عليه السالم 

،كذلك حينما  )ان وإن أخطأ فله أجر واحد إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر ( املعروف لديكم 

يقول قائلهم هذا حديث غريب ، فهو بالنسبة لوقوفه على هذا اإلسناد ، مث من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي 

غرابة مطلقة ، وغرابة نسبية يعين املقصود بالغرابة النسبية يعين  ...:أن علماء املصطلح قسموا الغرابة إىل قسمني 

سبة هلذا الشيخ مبعىن شيخ كاالمام الزهري مثال له تالمذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه ، يأيت هذا غريب بالن

أحد هؤالء الثقات فريوي حديثا عن الزهري وهو ثقة ما يف جمال للغمز والطعن يف حفظه ثقة حافظ لكنه يتفرد 

  . ...عن تالمذة الزهري اآلخرين برواية 
  


